ROTEIRO DE AULA

GÊNERO TEXTUAL: JORNALÍSTICO
TIPO DE TEXTO: NOTÍCIA
- CONCEITO E CARACTERÍSTICAS
- LEITURA E INTERPRETAÇÃO
- RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
DESCRITORES
D1 – Localizar informações explícitas de um texto.
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 – Identificar o tema de um texto.
D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

2

• GÊNERO TEXTUAL: JORNALÍSTICO (NÃO-LITERÁRIO).

• TEXTO INFORMATIVO SOBRE UM TEMA ATUAL OU
ALGUM ACONTECIMENTO REAL.
• VEICULADA
PELOS
COMUNICAÇÃO.

PRINCIPAIS

MEIOS

DE

• PELO TEOR INFORMATIVO, PODEM SER TEXTOS
DESCRITIVOS E NARRATIVOS AO MESMO TEMPO,
APRESENTANDO, PORTANTO, TEMPO, ESPAÇO E AS
PERSONAGENS ENVOLVIDAS.
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• TEXTOS:
• DE CUNHO INFORMATIVO
• DESCRITIVOS E/OU NARRATIVOS

• RELATIVAMENTE CURTOS
• LINGUAGEM FORMAL, CLARA E OBJETIVA
• TÍTULOS (PRINCIPAL E AUXILIAR)
• TERCEIRA PESSOA (IMPESSOAIS)
• DISCURSO INDIRETO
• FATOS REAIS, ATUAIS E COTIDIANOS
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ATIVIDADE
Ibama tem nova regra de transporte de animais silvestres de estimação
O transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis) divulgou
nova regra para o transporte de animais silvestres entre estados no Brasil. Agora, o
transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de
boleto ao Ibama. A coordenadora de Monitoramento do Uso da Fauna e Recursos
Pesqueiros, Maria Isabel Soares, destaca que o Ibama considera animais silvestres de
estimação aqueles comprados de criadores legalizados ou cedidos com autorização do
Ibama. Os mais comuns a serem criados são papagaios, araras, jabutis. Maria Isabel alerta
que antes de ter um animal silvestre em sua tutoria, é preciso conhecer as necessidades
deles que são diferentes de cães e gatos, inclusive custos. Maria Isabel ainda destaca que
o aumento da fraude e do tráfico foi o que motivou essa mudança na regularização. A
punição será prisão de seis meses a 1 ano e multa de 500 a 5 mil reais.
Disponível em: http://rádios.ebc.com.br
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D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros

1. Qual é a finalidade do texto acima?
A. caracterizar os animais silvestres e destacar as suas necessidades.
B. divulgar um trabalho desenvolvido pelo IBAMA.

C. expor uma opinião sobre o tráfico de animais silvestres no Brasil.
D. informar sobre a nova regra para o transporte de animais silvestres no
Brasil.
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D4 Inferir uma informação implícita em um texto

2. No segmento “Agora, o transporte de animais deve ser feito mediante
autorização[...]”, o termo sublinhado indica

A. uma mudança na regra sobre o transporte de animais silvestres.
B. uma crítica sobre a nova regra para o transporte de animais silvestres.
C. uma comparação entre a lei anterior e a atual sobre o transporte de
animais silvestres.
D. uma conclusão a que se chegou sobre a nova regra divulgada pelo
IBAMA.
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D4 Inferir uma informação implícita em um texto

3. “[...] é preciso conhecer as necessidades deles [...]”. Segundo a
coordenadora de Monitoramento do Uso da Fauna e Recursos Pesqueiros, é
preciso conhecer as necessidades
A. dos papagaios.
B. das araras e dos jabutis.
C. dos animais silvestres.
D. dos cães e gatos.
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D4 Inferir uma informação implícita em um texto

4. Segundo o texto, os fatos que motivaram a mudança na lei sobre o
transporte de animais silvestres no Brasil foram
A. o aumento da fraude e do tráfico de animais silvestres.
B. a beleza e o exotismo dos nossos animais silvestres.
C. o grande consumo de animais exóticos em todo mundo.
D. a proibição da caça de animais silvestres em outras partes do mundo.
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D4 Inferir uma informação implícita em um texto

5. No segmento “O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Renováveis) [...]”, a informação entre parênteses
A. comenta a sigla Ibama.
B. explica a sigla Ibama.

C. caracteriza a sigla Ibama.
D. complementa a sigla Ibama.
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01.

Como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões da fraude de medicamentos
É um dos piores crimes que se podem cometer. As vítimas são homens, mulheres e crianças doentes
— presas fáceis, capturadas na esperança de recuperar a saúde perdida. A máfia dos medicamentos
falsos é mais cruel do que as quadrilhas de narcotraficantes. Quando alguém decide cheirar cocaína,
tem absoluta consciência do que coloca no corpo adentro. Às vítimas dos que falsificam remédios não
é dada oportunidade de escolha. Para o doente, o remédio é compulsório. Ou ele toma o que o
médico lhe receitou ou passará a correr risco de piorar ou até morrer. Nunca como hoje os brasileiros
entraram numa farmácia com tanta reserva.
PASTORE, Karina. O Paraíso dos Remédios Falsificados. Veja, nº 27. São Paulo: Abril, 8 jul. 1998, p. 40-41.

Segundo a autora, “um dos piores crimes que se podem cometer” é:
a)
b)
c)
d)

a venda de narcóticos.
a falsificação dos remédios.
a receita de remédios falsos.
a venda abusiva de remédios.
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